วารสารจัดหางานและตาแหน่ งงานว่าง จังหวัดอุตรดิตถ ์

ประจาเดือนกุมภาพันธ ์ 2565

บทบรรณาธิการ

สารบัญ...
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ์
ประจาเดือน มกราคม 2565

3

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ านสานักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ ์ 2565

4

สวัสดีค่ะ......ผู้อ่านทุกท่าน
ขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสารจัดหางานและตาแหน่งงาน
ว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบกันเช่นเคยกับสาระน่ารู้ต่างๆ และข่าวสารต่างๆ
สาหรับคนหางาน โดยเฉพาะคอลัม น์ “วิเ คราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน
ในจัง หวัดอุตรดิตถ์ ” ซึ่ง จะมีผ ลต่ อท่านที่ ก าลัง มองหางานท าเป็นอย่างยิ่ ง
รวมทั้งตาแหน่งงานว่างต่างๆ อีกทั้งมุมแนะแนวสาหรับผู้สมัครงาน ได้เตรียม
ความพร้อมและเป็นแนวทางในการหางานทาให้ประสบผลสาเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
สาหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เ ชิงรุกเพื่อให้บริการ
ประชาชน ตามภารกิจ ของสานัก งานฯซึ่ง มีกิ จกรรมดี ๆ น ามาฝากทุก ท่า น
ให้มีงานทา มีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค ์

ประกาศตาแหน่ งงานว่างคงค้างหน่ วยงาน
้
สจจ.อุตรดิตถ ์วุฒก
ิ ารศึกษา ทังหมด

5-6

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์แรงงาน และตาแหน่งงานว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ ์

7-8

คณะผูจ้ ัดทา.....

่
เกร็ดความรู ้ทัวไป

9

จัดทาโดย : สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.doe.go.th/uttaradit

-3-

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาเดือน มกราคม 2565
จากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนภูมิ แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบเดือน มกราคม 64 และมกราคม 65
ในช่วงเดือนเดียวกัน

ภาวะความต้องการแรงงาน
300
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ กรมการจั ด หางาน 200
ได้รับแจ้งตาแหน่ง งานว่างจากสถานประกอบการในจัง หวัดอุตรดิตถ์
จานวน 239 อัตรา มีผู้สมัครงานจานวน 21 คน และมีการบรรจุงาน 100
จานวน 1 คน เมื่อเทียบกั บช่ วงเดียวกันของปี ก่อนตาแหน่ง งานว่า ง
0
เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 419.57 ผู้สมัครงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 52.27
ความต้องการแรงงาน
ผู้สมัครงาน
และการบรรจุ ง านลดลง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความต้องการแรงงาน
การบรรจุงานกับผู้สมัครงาน ร้อยละ 4.76 เปรียบเทียบการบรรจุงาน
มกราคม 64
46
กั บ ต าแหน่ ง งานว่ า งมี อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ต าแหน่ ง งานว่ า งเป็ น
ร้อยละ 0.42
มกราคม 65
239

บรรจุงาน

ผู้สมัครงาน

บรรจุงาน

44

2

21

1

ความต้องการแรงงาน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน 239 อัตรา จานวน 5 อันดับ แยกตามวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้างต้องการแรงงานมากที่สุด คือ

ระดับประถมศึกษาและต่่ากว่า มากที่สุด จ่านวน 76 อัตรา
ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 55 อัตรา
ระดับปริญญาตรี จ่านวน 28 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 27 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 27 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 31.79
คิดเป็นร้อยละ 23.01
คิดเป็นร้อยละ 11.71
คิดเป็นร้อยละ 11.29
คิดเป็นร้อยละ 11.29

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ทั้งสิ้น จานวน 21 คน แยกเป็น 5 อันดับแรก จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ่านวน 11 คน

คิดเป็นร้อยละ 52.38

ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 4 คน

คิดเป็นร้อยละ 19.04

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ่านวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 14.28

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 14.28

ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 0 คน

คิดเป็นร้อยละ 0

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
การบรรจุงาน ทั้งสิ้น จานวน 1 คน 5 อันดับ ที่ได้บรรจุงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา คือ

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ่านวน 1 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ่านวน 0 คน
ระดับมัธยมศึกษา จ่านวน 0 คน
ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 0 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 0

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและบรรจุงาน
เดือน มกราคม 2565
100%
80%
60%

คิดเป็นร้อยละ 100

40%

คิดเป็นร้อยละ 0

20%

คิดเป็นร้อยละ 0

0%

คิดเป็นร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 0

การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน

-4ผลการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี
3 กุมภาพันธ์ 65

แผน/โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมการบรรยายแนะน่าโครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

08.30 น. – 16.30 น.

-โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์

แผนการปฏิบัติงานสานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เวลา สถานที่
ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

- จัดรายการ “คลื่นจัดหางาน บริการ
ประชาชน” FM 98.50 MHZ.

13.00 น.-14.00 น.

- ณ สถานีวิทยุ อสมท. อุตรดิตถ์ ต.คุ้งตะเภา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

9 กุมภาพันธ์ 65

- กิจกรรมบรรยายวันปัจฉิมนิเทศ หัวข้อ
“ข่าวสารตลาดแรงงาน”

08.30 - 12.00 น.

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

17 กุมภาพันธ์ 65

- กิจกรรมการมีงานท่าน่าชุมชนเข้มแข็ง
บูรณาการร่วมกับ หน่วยบ่าบัดทุกข์
บ่ารุงสุขฯ

08.30 น. – 16.30 น.

- โรงเรียนข่อยสูง หมู่ที่ 1 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์

15 กุมภาพันธ์ 65

- กิจกรรมการบรรยายแนะน่าโครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

08.30 น. – 16.30 น.

- โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ หมู่ที่ 1
ต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

23 กุมภาพันธ์ 65

- บรรยาย การแนะแนวอาชีพให้กับผู้ผ่าน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท่าผิดตามโครงการ
“สู่ทางสายใหม่”

10.00 น. – 11.00 น.

- ส่านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ทุกวันพุธ
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ประกาศ...

ตาแหน่ งงานว่างคงค้าง หน่ วยงาน สจจ.อุตรดิตถ ์

ตาแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ
(ปี)

อัตราคาจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา/
รหัสอ้างอิง

ไม่
ระบุ

18-55

320/วัน

ป.4,ป.6,ป.7

2

ไม่
ระบุ

25-40

400/วัน

ด้านการผลิต
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง :
ไม่ระบุ

8

ไม่
ระบุ

18-55

แม่บ้าน (โรงแรม)
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง : มี
โบนัสประจ่าปี

1

หญิง

ผู้ควบคุมเครื่องบด โม่
และผสมอื่นๆ
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง :ไม่
ระบุ

2

พนักงานขาย และผู้น่า
เสนอสินค้าอื่นๆ
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง :ไม่
ระบุ
ตัวแทนนายหน้าขาย
บริการธุรกิจอื่นๆ
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง :่
วันหยุดประจ่าสัปดาห์,
วันหยุดนักขัตฤกษ์,
วันหยุดพักผ่อน

จานวน

เพศ

ด้านการผลิต
เงื่อนไข : ระยะเวลา
ทดลองงาน 3 เดือน
สวัสดิการกลาง :ไม่
ระบุ

1

ช่างปรับแต่ง
เครื่องยนต์.ช่างฟิต
เครื่องยนต์,ช่างซ่อม
เครื่องยนต์
เงื่อนไข : ระยะเวลา
ทดลองงาน 5 เดือน
สวัสดิการกลาง :
ไม่ระบุ

รหัส-ชื่อ และที่ตั้ง
สถาประกอบการ

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

บริษัท หล่อวัฒนา จ่ากัด
16/1 ม.4 งิ้วงาม เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

23/02/2022

การท่าเหมืองแร่
ที่ใช้ท่าเคมีภัณฑ์
และปุ๋ย

ต่่ากว่า
ประถมศึกษา ถึง
ป.ตรี

เทพนิมิตร บ๊อซ คาร์
เซอร์วิส
123 ม.5 ป่าเซ่า เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

23/02/2022

การขายปลีก
ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมใหม่
ของยานยนต์

320/วัน

ต่่ากว่า
ประถมศึกษา

อ้อยผลไม้อุตรดิตถ์
199 ม.2 แม่พูล ลับแล
อุตรดิตถ์ 53130

23/03/2022

ร้านขายปลีกผัก
และผลไม้

20-55

320/วัน

ต่่ากว่า
ประถมศึกษา ถึง
ปวส./ปทส.

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด
แอท ร็อคโค
195 ม.3 ป่าเซ่า เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

24/03/2022

โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

ชาย

18-55

320/วัน

ป.4,ป.6,ป.7

บริษัท หล่อวัฒนา จ่ากัด
16/1 ม.4 งิ้วงาม เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

28/02/2022

การท่าเหมืองแร่
ที่ใช้ท่าเคมีภัณฑ์
และปุ๋ย

1

ไม่
ระบุ

25-35

25,000/
เดือน

ป.ตรี ถึง ป.เอก

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ชั้น
สุพัฒน์ รุ่งเรือง
22/6 ถนนอินใจมี ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์
53000

17/04/2022

การผลอดเส้น
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
วุ้นเส้น

2

ไม่
ระบุ

18-40

10,000/
เดือน

ป.3, ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ชั้น
สุพัฒน์ รุ่งเรือง
22/6 ถนนอินใจมี ท่าอิฐ
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์
53000

17/04/2022

การผลอดเส้น
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
วุ้นเส้น
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ประกาศ...

ตาแหน่ งงานว่างคงค้าง หน่ วยงาน สจจ.อุตรดิตถ ์

ตาแหน่งงาน
เงื่อนไข/สวัสดิการ

อายุ
(ปี)

อัตราคาจ้าง
(บาท)

วุฒิการศึกษา/
รหัสอ้างอิง

รหัส-ชื่อ และที่ตั้ง
สถาประกอบการ

ไม่
ระบุ

20-40

320/วัน

ป.6, ม.ศ.3 ถึง
ป.ตรี

สยามชัย เซอร์วิส จ่ากัด
สาขาอุตรดิตถ์
242/3 ท่าอิฐ เมือง
อุตรดิตถ์ 53000

06/02/2022

การขายปลีก
เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ

1

ชาย

25-30

11,000/
เดือน

ป.ตรี

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง
จ่ากัด สาขาบ้านเกาะ
2/80-82 ถนนเจริญธรรม
ท่าอิฐ เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000

28/04/2022

การให้สินเชื่ออื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

1

ชาย

18-45

320/วัน

ป.4, ป.6,ป.7

บริษัท ส.อรุณคอนกรีต
จ่ากัด 145/1 ม.1 งิ้วงาม
เมือง อุตรดิตถ์ 53000

27/03/2022

การผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ

จานวน

เพศ

พนักงานขาย และผู้น่า
เสนอสินค้าอื่นๆ
เงื่อนไข :ไม่มี
สวัสดิการกลาง :ไม่
ระบุ

2

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,
เจ้าหน้าที่การเงิน
เงื่อนไข : ระยะเวลา
ทดลองงาน 3 เดือน
สวัสดิการกลาง :
ไม่ระบุ
พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย, พนักงาน
รักษาความปลอดภัย
เงื่อนไข : ไม่มี
สวัสดิการกลาง :
ประกันสังคม, ตรวจ
สุขภาพประจ่าปี, การ
ปรับเงินเดือนประจ่าปี
,ที่พักราคาสวัสดิการ
พนักงาน,ค่าท่างาน
ล่วงเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยง
กรณีออกต่างจังหวัด

วันหมดอายุ

ประเภทกิจการ

อุตรดิตถ์
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“สิทธิประโยชน์การร ับเงินบาเหน็ จชราภาพของแรงงานไทย
ในไต้หวัน”
ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์
เงินบ่าเหน็จชราภาพของแรงงานในไต้หวัน ซึ่งตามกฎหมายกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันก่าหนดให้แรงงานท้องถิ่นและ
แรงงานต่างชาติทุกคน (ยกเว้นต่าแหน่งผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้าน) ต้องเข้าเป็นสมาชิกและช่าระค่าธรรมเนียมกองทุน
ประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งจะท่าให้มีสิทธิในการเรียกร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯได้แก่ กรณีเจ็บป่วยและประสบ
อันตราย เนื่องจากการท่างานหรือนอกงาน กรณีเสียชีวิตในงานหรือนอกงานและเงินบ่าเหน็จขราภาพ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
1. เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน ครบ 1 ปี ขึ้นไป-แรงงานไทยในภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง และ
ผู้อนุบาลในองค์กรต้องเข้ากองทุนฯทุกคน ยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองของ
กฎหมายมาตรฐานแรงงานไต้หวัน
2. แรงงานไทยอายุครบ 60 ปีขึ้นไป โดยเคยเดินทางไปท่างานไต้หวันและปัจจุบันเดินทางกลับประเทศไทย
แล้วเมื่อมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอรับบ่าเหน็จชราภาพได้ตามที่ก่าหนด
เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์
1. ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ส่งเงินเข้ากองทุนฯ รวมแล้วไม่ถึง 15 ปี จะได้รับเงินบ่าเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็น
เงินก้อนเพียงครั้งเดียว) ในอัตราปีละ 1 เดือนของอัตราเงินเดือนที่แจ้งเอาประกัน โดยเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนลาออกจาก
การเป็นสมาชิกกองทุนฯ
2. ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จัดส่งเงินเข้ากองทุนฯ รวมแล้วไม่ถึง 3 ปี คิดอัตราเงินเดือนที่แจ้งเอาประกัน
โดยเฉลี่ยตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกจริง
3. กรอกแบบค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จชราภาพ (ขอรับค่าร้องฯ ณ ส่านักงานแรงงานจังหวัดทุกแห่ง และ/
หรือส่านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน)
4. ผู้มีสิทธิจัดเตรียมเอกสารแสดงตน ดังนี้
4.1 แบบค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จชราภาพ ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลลงในแบบค่าร้องฯ) จ่านวน 2 ฉบับ
4.2 ส่าเนาใบถิ่นที่อยู่ (Alien Resident certificate: บัตร ARC)
4.3 ส่าเนาหนังสือเดินทางใช้เดินทางไปท่างานที่ไต้หวัน
4.4 ส่าเนาทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (การสะกดชื่อต้องตรงตามหนังสือ
เดินทาง)
4.5 ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ถนนประชานิมิต ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
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4.6 รายละเอียดบัญชีธนาคาร โดยให้ธนาคารเป็นผู้ออกฉบับภาษาอังกฤษ โดยลายมือชื่อของ
ผู้มีอ่านาจในการลงนามจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ธนาคารส่งให้กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้อมระบุ หมายเลขล่าดับของลายมือชื่ อก่ากั บไว้ ด้วยมิเช่น นั้นกองสั ญชาติ และนิติก รณ์จะไม่รั บรอง
เอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ และลายมือชื่อต้องเหมือน
รายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ เดิน ทาง พร้อ มผ่ านการรั บ รองจากกระทรวงการต่ างประเทศ และส่ านั ก งานเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมไทเปประจ่าประเทศไทย
ขั้นตอนและช่องทางการยื่นเพื่อขอติดตามสิทธิประโยชน์
1. รวบรวมเอกสารตามล่าดับที่ 4.2 - 4.6 ให้ครบถ้วน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
2. ด่าเนินการรับรองเอกสารล่าดับที่ 4.3 - 4.6 จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ไม่รวม
ฉบับภาษาจีน) และน่าไปรับรองที่ส่านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประเทศไทย (รวมฉบับภาษาจีน) ตามล่าดับ
3. ยื่นเอกสารดังกล่าวเพื่อติดต่อขอรับแบบค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จชราภาพ ตามกฎหมายกองทุน
ประกันภัยแรงงานไต้หวัน ณ ส่านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ส่านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง กรุงเทพฯ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร และให้ผู้อื่นแบบค่าร้องขอรับเงิน
บ่าเหน็จชราภาพลงลายมือชื่อ (โดยให้เหมือนกับหนังสือเดินทาง) จ่านวน 2 ฉบับ
5. จัด ส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูก ต้องไปยังส่ านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งให้
ส่านักงานแรงงาน ณ กรุงมะลิลา (ส่วนที่ 2) ติดต่อประสานงานกับกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันต่อไป
การขอรับสิทธิประโยชน์เงินบ่าเหน็จตามกฎหมายกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันผู้ยื่นค่าร้องจะต้อง
ทราบว่ าตนเองเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนที่ ช่ าระเงิ น เข้ า สู่ ร ะบบกองทุ น ประกั น ภั ย แรงงานไต้ ห วั น และจะต้ อ งมี เ อกสาร
ประกอบการขอรับสิทธิประโยชน์เงินบ่าเหน็จชราภาพครบถ้วนจึงจะได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
กรมการจั ดหางานจึ งขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้มี คุณ สมบั ติ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ งิ น บ่ าเหน็ จ ชราภาพ
ตามกฎหมายกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ติดต่อยื่นแบบค่าร้องขอรับเงินบ่าเหน็จชราภาพและเอกสารแสดงตน
ได้ที่ส่านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือส่านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
สอบถามได้ที่ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส่านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2232 1234
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทางานในต่างประเทศ
มกราคม 2565
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